
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Наручилац: Градска управа
Број  IV-404-97/2018
Број ЈН К 05/18
Датум: 14.03.2018. 
Суботица, Трг слободе 1

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике
Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),

Наручилац врши 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –
ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ – УСЛУГА СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ
ЈН К 05/18

Дана  05.03.2018. године је објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца  позив  за  прикупљање  писмених  понуда  и  Конкурсна  документација  у  отвореном
поступку јавне набавке за набавку услуга – Услуга систематске дератизације на територији Града
Суботице, број ЈН К 05/18, у којој Конкурсној документацији Комисија за јавне набавке, врши
измену на следећи начин:

I
                                                                                                                                         

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 05/18, у  III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

на  страни  9/47 у  тачци  „2.3.  Најмање 15  лица  са  минимумом ССС –  обучених  за  ДДД
послове“:

            Брише се подтачка:

„2.3.2) фотокопија дипломе о завршеном образовању IV степена степена стручне спреме са
звањем санитарног техничара, санитарног еколога или вишег санитарног техничараи“
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 И сада тачка 2.3. гласи:

„2.3. Најмање 15 лица са минимум ССС – обучених за ДДД послове
  Доказ: 

  2.3.1) фотокопија  М/МА  обрасца,  као  доказ  о  радном  статусу  за  наведене  раднике
обучене за ДДД послове који су код понуђача запослени, односно за оне који нису запослени код
Понуђача: уговор – фотокопију уговора о  радном ангажовању у складу са Законом о раду и
     2.3.2)  фотокопија  важећег  сертификата  за  обављање  ДДД послова  издатог  од  стране
референтних установа (Завод за биоциде  и медицинску екологију или факултет ветеринарске
медицине или ВМА).“

II

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 05/18 у ОБРАЗЦУ  8, на страни 26/47:

Речи :

„Потпис овлашћеног лица наручиоца“

Замењују се речима и сада гласи:

„Потпис овлашћеног лица понуђача“

И НОВИ ОБРАЗАЦ 8 САДА ГЛАСИ

(Напомена:  Понуђачи  су  у  обавези  да  приликом  подношења  понуде  доставе
измењени ОБРАЗАЦ 8 који се налази у наставку)
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(ОБРАЗАЦ 8)

Понуђач ________________________________________, даје следећу 

И З Ј А В У 

под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  да  ћу  располагати
неопходним  техничким  капацитетом  за  учешће у  поступку  јавне  набавке  услуге
систематске дератизације на територији Града Суботице.

1. Којом гарантујем да ћу тражених 7 моторних за теренски рад – превоз радника, опреме и
препарата, имати на располагању у  исправном стању у периоду извршења уговора и

2. Којом  гарантујем  да  ћу  тражених  15  ручних  ГПС  уређаја,  имати  на  располагању  у
исправном стању у периоду извршења уговора.

   

                            
            

Датум и место
Потпис овлашћеног

лица понуђача

М.П.
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                                                            III

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
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	под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу располагати неопходним техничким капацитетом за учешће у поступку јавне набавке услуге систематске дератизације на територији Града Суботице.

